
هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر, الشبر هذا يساوي العشششر مثل
من ثوبه, والرخر طويل جدا شق ثششوبه بمقششدار شششبر هششل يتسششاوى فششي
النسبة مع ذلك ؟ ل يتساوى, إذن نسأل الن هششل المعتششبر المسششاحة أو
النسبة ؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة, فإذا شششق نصششف هششذا الثششوب
القصير مساحته ذراع, والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويششل طششول
الول مرتين, هل يكفي أو ل يكفي ؟ ل يكفي, نقول: شق إلى أن تبلششغ
النسبة إذا كان العشر فهذا العشر, لن هذا هو العدل في الحقيقة, لن
المعتدي أفسد عشر ثوب المعتدى عليه فلنفسد عشر ثوبه مع أنششه هششو

(( وجزاءالمعتدي, وهذا ينطبق تماما على قششول اللششه تبششارك وتعششالى 
 .(( سيئة ،سيئة مثلها
طيب رجل قال لشخص مع المغاضبة: أنت حمار, هششل يقششول لششه: أنششت
الحمار ؟ ل يقوله, كيف ل يقششوله, لكششن هششل يقششول: أنششت حمششار وأبششوك
 .حمار ؟ الجواب: ل, هذا عدوان, لكن يقول: أنت حمار
طيب إذا قال له: لعنك الله, هل يقول: بششل لعنششك أنششت ؟ معكششم كتششاب

 له أن يقول هذا, ولششذلك إذا لعششن(( جزاء سيئة سيئة مثلها ))الله 
النسان شخصا لم يكن أهل له, أين تششذهب اللعنششة ؟ ترجششع إلششى الول,
 .فيعاقب بمثل ما فعل

" وهممذا ظمماهر فيممما يقتممص فيممه مممناسششمع كل م المؤلششف : 
 الششذي(( وجزاء سمميئة سميئة مثلهما )) واضششح هششذا: الجراحات "

يقتص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه, وكل جششرح ينتهششي إلششى
هذا فيه القصاص, كل عضو قائم بنفسه مثل العين والبصبع ومششاعظم, 

أشبه ذلك هذا يقتص, رجششل قطششع رخنصششرك تقطششع رخنصششره, واضششح, أو
جرح ينتهي إلى عظم, جرحه في رأسه حششتى بششان عظششم رأسششه يقتششص
منه, جرحه في ساقه حتى بان العظم يقتص حتى لو كانت طبقة اللحم
التي على العظم في الجاني أغلظ, يقتص حتى يصششل إلششى العظششم, إذا
كان الجرح ل يصل إلى العظم مثل أن جرحه في فخذه جرحا لششم ينتششه
إلى العظم, هل يقتص منه ؟ يقششول الفقهششاء: إنششه ل يقتششص منششه وذلششك
لعد م انضباط القصاص, ل ينضبط إل إذا وبصل للعظم, لكن نظرا لتقد م
 .الطب نقول: إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه
طيب إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منه أو ل ؟ الفقهاء يقولششون:
ل يقتص منه لعد م النضباط, لكن إذا كان مششن المفصششل كمششا لششو قطششع
كفه من مفصلها يقتص منه, والصحيح في الصورة الولى إذا قطع يششده



من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منششه, وفششي عصششرنا
الن يمكن أو ل ؟ يمكن على الشعرة أو أدنى من الشعرة, فإذا كششان ل
يمكن وقال المجني عليه: اقطعوا يده وأنا أعفو عما قطع مششن الششذراع,
اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه؛ الصحيح أنه يقتششص منششه, فتقطششع
كف الجاني, وإذا أسقط الزائد أعني المجني عليششه سششقط, طيششب فششإن
قال المجني عليه أنا أريد أن تقصوا كفششه وآرخششذ أرش الزائششد, لششه ذلششك,

(( وجزاء سيئة وهنا يقول: (( والجروح قصاص ))لن الله يقول: 
)؛ وهذا ظاهر فيما يقتص فيه مششن الجراحششات وهششو كششلسيئة مثلها )

عضو مستقل أو جرح ينتقي إلى عظم, والباقي فيه رخل,ف, قششال بعششض
(( وجزاءالعلماء: وإذا قال له أرخزاك الله فيجيبه أرخزاك اللششه لقششوله: 

) طيششب إذا قششال: لعششن اللششه أبششاك, مششاذا تقششول ؟سيئة سيئة مثلها )
( لعن اللهتقول: لعن الله أباك, ل, قال النبي بصلى الله عليه وسلم: 

الوا: يما رسمول اللمه وهمل يلعمن الرجمل من لعمن والمديه ق
والديه قال: نعم يسب أبمما الرجممل فيسممب أبمماه ويسممب أمممه

 نقول إن قششول الرسششول بصششلى... هذا يدل على إيش ؟ فيسب أمه )
الله عليه وسلم هذا لبيان الواقششع ل لبيششان الحكششم الششرعي, يعنشي أنشه
جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سب أبا الرجل سب
أباه, وهذا شيء تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه, انزل السواق انظر
المسابة بين الناس, إذا سب أباه سب أباه, فيكون قشول الرسشول هششذا
بيان للواقع, وبيان الواقع ل يعطي الجواز شرعا, والدليل على أن بيششان

( لتتبعنالواقع ل يعطي الجواز قول النبي بصششلى اللششه عليششه وسششلم: 
 هششل لنششا أن نبششع اليهششودسنن من كان قبلكم اليهود والنصارى )

والنصارى ؟ ل, ولكن هششذا لبيششان الواقششع, كششذلك أيضششا أرخششبر أن المششرأة
تسافر من كذا إلى كذا وحدها لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي,
إذا قال قائل: ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله يسششب أبششا الرجششل
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أن هذا لبيان الواقع ل لبيششان الحكششم
الشرعي ؟  أقول: الذي حملني على هذا أنه ل يجوز العدوان على أحد
لم يقع منه عدوان هشذا ظلشم, كيشف أسششب أبشاه ؟ هشذا ظلشم ول ششك,
والظلم ل يأذن به الشرع, لكن لششو قششال قائششل: إنششه إذا لعششن والششديه فل
تطيب نفس الذي لعن والداه إل إذا لعن والدي ال,خ, لن لعن الوالششدين
إذلل للولد وهو يريد أن يطيب نفسه, نقول الحمد لله هذا ليششس هنششاك
 .ضرورة إذا لعن والديك العنه هو, وهذا أشد في الذلل



فالحابصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك ل تششدعوا علششى أبيششه وأمششه لنششه ل
ه بيشان للواقشع ل للحكششم ذنب لهمشا, والحشديث عرفتشم الجشواب عنشه أن
الشرعي, ولكن لك أن تحول السب واللعن إلششى نفششس الفاعششل ل إلششى
  .والديه, أي نعم

: يسأل يقول هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف ؟الشيخ
الجواب: يقتل بمثل ما قتل به لن النششبي بصششلى اللششه عليششه وسششلم رض
رأس اليهودي بين حجرين لنه رض رأس الجاريششة بيششن حجريششن, وقششال

(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتممدىعز وجل: 
) لكن استثنى العلماء ما لم تكششن الوسششيلة محرمششة لششذاتها فلعليكم )

يقتص منه, قالوا: فلو تلوط بطفششل بصششغير وهششو يعششر,ف أن هششذا الفعششل
يقتله, ثم مات الطفل من أجل هذا, فهل نقيم رجل يتلوط بهذا ؟ ل, ما
نفعل, قال بعض العلماء: ما نفعل هذا معلو م لن اللششواط محششر م لششذاته
لكن ندرخل رخشبة في دبره حتى يموت, هذا له وجهة نظر, لكششن عنششدي
أن فيششه نظششرا, وذلششك لن الخشششبة أشششد ألمششا مششن اللششواط فل يمكششن
  .القصاص

) علششى أي(( وجزاء سمميئة سمميئة مثلهمما )قال الله تبارك وتعششالى 
شيء حمل المؤلف السيئة الثانية ؟ على مشششابهة الولششى فششي اللفششظ,
نعم عن طريق المشاكلة, طيب هل كلمششه بصششحيح أو ل ؟ غيشر بصششحيح,
كيف ذلك ؟ إذن هي سيئة بالنسبة للمقتششص منششه, وإبقششاء اللفششظ علششى
 .ظاهره رخير من تحريفه بدون دليل

) من هششذه(( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )قال الله تعالى 
شرطية فعل الشرط عفا, والمعطو,ف عليه جملة فأجره على الله هي

 أي لششم يؤارخششذ(( فمن عفمما ))جواب الشرط, يقول الله عششز وجششل: 
" الممود بينممه وبيممن يقششول: (( وأصلح ))بالذنب يعني عمن ظلمششه؛ 

المعفو عنه (( فأجره على الله )) أي أن الله تعالى يأجره ل
" عممن ظممالمه " قششال المؤلششف: (( فمن عفمما )) قششوله: محالة ",

: "وهذا واضح, والعفو عنششه يعنششي عششد م مؤارخششذته (( وأبصششلح ))  يقششول
 وهذا تفسير قابصر جششدا, بششل المششراد أبصششلحالود بينه وبين ظالمه "

في عفوه, أي بصار عفوه مشتمل على البصلح, وإنما قلنا ذلششك لن مششا
 المؤلششف يراهششا(( أصلح ))ذكرنششاه أعششم وأنفششع بالنسششبة للمعنششى, إذا 

قابصرة على إبصلح الود بينه وبين من ظلمه, والصواب أن المراد أبصلح
 يقششول(( فأجره علممى اللممه ))فششي عفششوه أي كششان عفششوه إبصششلحا, 



 أجر بمعنى ثواب, وسششمى" أي أن الله يأجره ل محالة "المؤلف: 
الله سبحانه وتعالى الثواب أجرا لنه في مقابل عمل كأجرة الجيششر إذا
قا م بعمله, وفيه أيضا إيماء إلى أن هذا الثواب واجب كما يجب إعطششاء

 أرخذ هششذا" فإن الله يأجره ل محالة "الجير أجره, وقول المؤلف: 
 من كون الجملة اسششمية لن الجملششة" ل محالة "المعنى يعني قوله: 

  .السمية تفيد الثبوت والستمرار
من فوائد هذه الية الكريمة: أنششه يجششب أن تكششون المقابصششة علششى وجششه
العششدل, فتكششون جششزاء السششيئة سششيئة مثلهششا, فل يجششوز أن يعتششدي فششي
القصششاص ل القششولي ول الفعلششي, ولننظششر لششو أن رجل سششبك بوبصششفين

 لن اللششه قششال:...وسششببته بثلثششة أوبصششا,ف, نقششول: يجششوز أو ل يجششوز ؟ 
)؛ طيب لششو أن رجل قطششع يششد إنسششان(( وجزاء سيئة سيئة مثلها )

وطلب القصاص فقال الجاني: أنا أريد أن أضششع بنجشا فششي يشدي حششتى ل
أحس باللم, وقششال المجنششي عليششه: ل, القششول قششول المجنششي عليششه, لن
الجاني أتى مفسدتين اليل م وفقد العضو, فل تتم المقابصة إل إذا حصل
هذان المران بالنسبة للجاني؛ طيب ولششو أن سششارقا حكششم عليششه بقطششع
اليد وطلب أن تبنج يده أيجوز هذا أ م ل ؟ يجوز, لن المقصششود بالنسششبة
للسارق إعدا م اليد المتعدية, وهو حابصششل, وليششس هنششاك قصششاص حششتى
 .نقول: لبد أن يكون المثل بالمثل

(( وجممزاءومن فوائد هذه الية الكريمة: تأكيد المقابصة بالعدل لقوله: 
 لششو أراد المجنششي(( مثلها ))) فأكد ذلك بقوله: سيئة سيئة مثلها )

عليه أن يأرخذ بعض حقه يجوز أو ل يجوز ؟ يجوز ؟ واليششة تقششول مثلهششا,
يعني معناه إذا أردنا العدل فهذا هو, وإذا عفا النسان عن حقه الخششاص
.به فل بأس, كما أنه لو عفا مطلقا فل حرج عليه
 إلى آرخره الحشث(( فما عفا وأصلح ... ))ومن فوائد قوله تعالى:  
على العفو إذا كان إبصلحا, فإن لم يكن إبصششلحا فالرخششذ بششالحز م أولششى,

(( فما عفا وأصحدليل هذا أن الله قال:   )). 
يتفرع على هذا مسألة مهمششة لششو أن الجششاني معششرو,ف بالشششر والفسششاد
فاعتدى على شخص, هل نقول الفضل أن يعفوا عنه ؟ الجششواب: ل, ل
نقول, بل نشترط أن يكون ذلك إبصلحا, هذا الرجل الشششرير المعششرو,ف
بالشر إذا جنى على شخص, هل نقول للمجني عليه اعف عنششه فششأجرك
على الله ؟ ل, ل نقول هذا, لننا لو عفونا عن هذا الرجششل الشششرير فششي
هذه القضية المعينة فعل مثلها أو أشد بعد ذلك, لنششه أرخششذ علششى العفششو



فكان يأمل أن يعفو عنه في كل فعل, إذا كان الجششاني شششريرا معروفششا
بالفساد فجنى على شخص, فهل نقول الفضل أن تعفششو عنششه أو أو أن
تأرخذ بحقك ؟ ذكرنا أن الفضل في هذه الحال أن تأرخذ بحقششك لن هششذا
الرجل الشرير المجبول على الشر إذا عفوت عنه الن ذهب يفعششل مششا
 هو أشد؛
(( وأن تعفممواالثششاني: يجششب أن نعلششم أن قششوله تبششارك وتعششالى:  ...

) هذه الية المطلقة تقيد بهذه الية, بل كل نص فيششهأقرب للتقوى )
الحث علششى العفششو فهششو مقيششد بهششذه اليشة, إذن لبششد أن يكششون العفششو ؟
 .إبصلحا, لبد أن يكون العفو إبصلحا؛ انتبهوا لهذا
طيب لو أن أحدا بصد م شخصا وهو يقود السيارة فمات, فهششل الفضششل
لولياء المقتول أن يعفوا عن الدية أو أن يأرخذوا بالديششة ؟ فيششه تفصششيل:
وهو إن كان هذا الرجل معروفا بالتهور وعد م المبالة, وكما يقول بعض
السفهاء: الدية في الطبلون, فهذا ل ينبغي أن يعفى عنه, وأما إذا كششان
ول العشوا م فشوات ا يق رجل ذا مروءة ونعلم أن هذا أمر حصشل منشه كم
حششرص, فششإن الفضششل أن يعفششى عنششه, وهششذه اليششة هششي ميششزان العفششو
 .المحمود والغير محمود
من فوائد هذه الية الكريمة: تفضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث

 (( فأجره علممى اللممه ))أوجب على نفسه أجر العافي, يؤرخششذ مششن:
ضمن الله عز وجششل لهششذا العششافي الجششر, لكششن بشششرط أن يكششون ذلششك
  .إبصلحا
قممال: " (( إنممه ل يحممب الظممالمين )) أي البممادئين بممالظلم

مير يعشود علشىفيترتب عليهم عقابه "  قوله: (( إنه ل يحب )) الض
اللششه عششز وجششل (( ل يحششب الظششالمين )) أي المعتششدين سششواء ظلمششوا
أنفسهم أو ظلموا غيرهم, فصاحب المعابصي غير محبوب إلى اللشه عششز
وجشل, والمعتشدي علشى عبشاد اللشه غيشر محبشوب للشه عششز وجشل, وقشول

 فيششه نظششر اليششة" أي البادئين بممالظلم "المؤلف رحمه الله تعالى: 
عامة تشمل الظالمين ابتداء والظالمين في الثششاني, بمعنششى أن المبتششدأ
بالظلم غير محبوب إلششى اللششه وكششذلك مششن تجششاوز فششي حقششه فششإنه غيششر
محبوب عند الله, فإبقاء الية على إطلقها أولى, أي: ل يحب الظالمين
  .ابتداء ول اقتصابصا, نعم

(( وجزاء: السششؤال يقششول: إن بعششض العلمششاء أرخششذ مششن قششوله: الشيخ
) أن النسان لو جحد لك مال فلششك أن تأرخششذ مششنسيئة سيئة مثلها )



 ماله بمقدار ما جحد بدون علمه ؟
طيب ونقول: نعم هذا ظاهر الية أنه إذا أرخذ مششن مالششك وقششدرت علششى
استرداده من ماله فلك هذا, ولكن قال النبي بصششلى اللششه عليششه وسششلم:

 ولششو فتششح هششذا( أد المانة إلى ما ائتمنك ول تخن مممن خانمك )
الباب لكانت المور فوضى, كل واحد يأرخذ من مال الثششاني ويقششول: قششد
جحدلي مالي, فل يستقيم هذا, عمليا ل يستقيم, وأما قضية الهنششد فششإن
السبب فيها ظاهر كل الناس يعرفون أن هذه زوجته, وأنششه يجششب عليششه
أن ينفق, فإذا أرخذت من ماله بغير علمه وقالت: إنه ل ينفق علششي, لششم
يقل الناس شيئا لن السبب ظاهر, ومثلها لششو نششزل الضششيف علششى أحششد
ولم يقد م له الضيافة, وقدر على أن يأرخذ شيئا من مششاله بقششدر ضششيافته
  .فله ذلك, لن السبب ظاهر, وبهذا يتم الجمع بين الدلة
. ثم قال الله تعالى

نن  :القارئ مممم نم  مهمم ني لل لع لممما  لك  مئمم لل نو أأ لف مه  مممم نل أظ لد  نعمم لب لر  لصمم لت من ان لم لل لو  ))
لل ) مبي 41)[الشورى:لس ].

(( ولمن انتصممر بعممد ظلمممه فأولئممك ممما عليهممم مممن : الشششيخ
) الل م في قوله: (( ولمن )) الل م للبتداء, ومششن اسششم شششرطسبيل )

(( فأولئك ما عليهممم مممنجاز م, وفعششل الشششرط انتصششر, وجششوابه: 
" (( بعممد يعنششي أرخششذ بحششق نفسششه (( ولمممن انتصممر ))؛ سممبيل ))

 هنا نسأل ظلششم هنشا مصشدر, هششلظلمه )) أي ظلم الظالم إياه ",
هو مضا,ف إلى الفاعل أو إلى المفعول به ؟ كل م المؤلف يدل على أنه
مضا,ف إلى المفعول به, أي ظلششم الظششالم إيششاه, وعلششى هششذا فالمصششدر
مضا,ف إلى مفعوله ل إلى فاعله, ول يصح أن يكون مضافا إلششى فششاعله
لنه لو كان كششذلك لكششان المعنششى: ولمششن انتصششر بعششد أن يظلششم النششاس
فأولئك مششا عليهششم مششن سششبيل, والظششالم غيششر معتششد عليششه حششتى ينتصششر

ر بعمدلنفسششه, إذن فالمصششدر مضششا,ف إلششى المفعششول,  (( لمن انتص
 وقششد سششبق أن اللششه تعششالىظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ))

(( فأولئك ما عليهممممدح الذين إذا أبصابهم البغي انتصروا لنفسهم 
. وأبصششل السششبيل الطريششق, أي ليششس" مؤاخذة " قال: من سبيل ))

(( مممنعليهم طريق للو م والمؤارخذة, ونريد واحد منكم يعششرب قششوله: 
 من: حر,ف جر زائد إعرابا, وسبيل مبتدأ مؤرخر مرفوع بضمةسبيل ))

مقدرة على آرخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركششة حششر,ف الجششر
الزائد, والمعنى فأولئك ما عليهم سششبيل, إذ قشال قائششل: مشا هششي فائششدة



.حرو,ف الجر الزائدة ؟  فالجواب: أن فائدتها التأكيد, يعني تأكيد النفي
في هذه الية الكريمة: إثبات محبة اللشه سشبحانه وتعشالى لشذوي العشدل
.والقسط, تأرخذ ؟ مفهومها أن غير الظالم
ألة بحشث ه عشز وجشل, وهشذه المس ومن فوائدها: ثبوت بصفة المحبة لل
عقدي, وجه الدللة أنه لما نفى محبته للظالمين دل ذلك على أنه يجب
العادلين ذوي القسط, وهذا الستدلل يشابه استدلل الششافعي رحمشه

(( كل إنهمالله على أن المؤمنين يرون الله بقوله تعالى في الفجار: 
) فقال: لو كان محتجبششا عششن الجميششععن ربهم يومئذ لمحجوبون )

 .فل فائدة للنفي
ومن فوائد الية الكريمة التحششذير مششن الظلششم, وجهششه ؟ أن فششي الظلششم
انتفاء محبة الله للعبد, وما أعظم الخسارة فيمن رخسر محبششة اللششه لششه,
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك, وحب العمشل الشذي يقربنشا إلشى
 .حبك
ومن فوائد الية: أن من انتصر لنفسه بعد أن يظلششم فل اعششتراض عليششه

(( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سممبيللقوله: 
)). 
ومن فوائدها: أن انتفاء السبيل عمششن انتصششر لنفسششه مشششروط بتحقششق

) وأما الرخذ بالتهم فإنه ل(( ولمن انتصر بعد ظلمه )الظلم لقوله: 
  .يجوز, لبد أن تتحقق أنك مظلو م حتى تنتصر لنفسك
. ثم قال الله تعالى

لن  :القارئ أغممو نب لي لو لس  ننمما لن ال أمممو مل نظ لي لن  مذي نل للى ا لع أل  مبي نس لما ال نن مإ  ))
مم ) ملي لأ مب  لذا لع نم  أه لل لك  مئ لل نو أأ قق  لح نل مر ا ني لغ مب مض  نر ل

ل 42) [الشورى:مف ي ا ].
لن : قال اللششه تعششالى الشيخ أمممو مل نظ لي لن  مذي نلمم للممى ا لع أل  مبي نسمم لما ال نن مإ  ))

لن أغو نب لي لو لس  ننا " يعملممون (( فمم ي الرض بغيممر) قال المفسر:  )ال
,الحممق )) بالمعاصمم ي (( أولئممك لهممم عممذاب أليممم )) مممؤلم "

(( إنما السبيل على الذين )) هذه الجملششة فيهششا أداة حصششر وهششي إنمششا,
والحصر إثبات الحكم فششي المششذكور ونفيششه عمششا سششواه, فكششأنه قششال: ل

 أي الطريق إلى اللو م والقدح(( إنما السبيل ))سبيل إل على هؤلء 
 سششواء بششأموالهم أو(( على الذين يظلمممون النمماس ))والمؤارخذة 

دمائهم أو أعراضهم, فإن النبي بصلى الله عليه وسلم أعلششن فششي حجششة
,( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )الوداع فقال: 

فظلم الناس يدور على هذه الشياء الثلثة: الدماء والموال والعراض,



فمن اغتاب أحدا فقد ظلمه, ومن أرخذ ماله فقد ظلمه, ومن رخششانه فششي
معاملة بينه وبينه فقد ظلمه, وهذه ل حصششر لمثلتهششا, المهششم أن الششذين

 فسششرها المؤلششف(( يبغون ))يظلمون الناس عليهششم اللششو م, وقششوله: 
 وكشأنه تحاششى أن يجمشع بيشن البغشي وبيشن قشوله:" يعملون "بقوله: 

من أجل أن يكون الفعل يبغون " يعملون "  فقال:(( بغير الحق ))
له معنى مستقل, وبغير الحق له معنى مستقل, والصششواب إبقششاء اليششة
على ظاهرها, ومعنى يبغون أي يعتدون: من بغى على غيره أي اعتششدى

(( وينهممى عممن الفحشمماء والمنكممرعليشششه, قشششال اللشششه تعشششالى 
 معناهششا يعتششدون علششى غيرهششم(( يبغممون )))؛ فقششوله: والبغمم ي )

بصششفة(( بغير الحق )) ويتجاوزون حدهم في معاملتهم, ويكون قوله: 
كاشفة تبين أن كل بغششي فهششو بغيششر حششق, فإبقششاء النششص القرآنششي علششى
ظششاهره هششو الششواجب, لسششيما أن هششذا التفسششير يجعلششه قابصششرا, إذن:

(( بغير أي يعتدون فيها ويتجششاوزون الحششد (( يبغون ف ي الرض ))
 بيان للواقع فهو بصفة كاشفة, إذ أن كل بغي فإنه بغيششر حششق,الحق ))
 فسرها بأنها المعابصي, ونعم المعابصششي كلهششا(( بغير الحق ))وقوله: 

بغير حق, لكن ل تفهم من هذا أن ذلك رخاص بحق الله بل هو عا م فششي
حق الله وغيره, فالبغي في حق اللششه محششر م, وكششذلك البغششي فششي حششق
 .الدمي
((  أولئششك المشششار إليششه الششذين يظلمششونأولئك لهم عذاب أليم )) 

أي(( لهم عممذاب أليممم )) النششاس ويبغششون فششي الرض بغيششر الحششق 
  .مؤلم, واليل م بمعنى اليجاع أي أنه موجع

(( إنما السبيل على الذينفي هذه الية الكريمة:   ... )) 
فيها من الفوائد: أن من ظلم النششاس فششإنه مؤارخششذ, وجهششه ؟ أنششه حصششر
 .المؤارخذة بمن ؟ بمن ظلم الناس وبغى في الرض بغير الحق

: (( ويبغونومن فوائد الية الكريمة: أن البغي ظلم ل حق فيه لقوله
 .(( ف ي الرض بغير الحق
ومن فوائد الية الكريمة: تهديد أولئششك الششذين يظلمششون النششاس ويبغششون

(( فأولئك لهممم عممذابفي الرض بغير الحق بالعذاب الليم لقوله: 
.(( أليم
ومن فوائد الية الكريمة: أن عذاب هؤلء عظيم لنششه أتششى بششه بالجملششة

(( أولئك لهم عذاب أليمالسمية على هذه الصيغة المعينة:   )).  
 :ثم قال



(( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم المور : القارئ  )) . 
" (( ولمن صممبر )) فلممم ينتصممر (( وغفممر )) تجمماوز " : الشيخ

" (( إن ذلك )) الصبر والتجمماوز (( لمممن عممزميعني عن الجاني 
, لمن بصبرالمور )) أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا "

الل م هذه ل م البتداء وتفيششد التوكيششد, ومششن اسششم شششرط جششاز م, وفعششل
(( إن ذلك لمممن عممزم المممور )),الشرط بصبر, وجواب الشششرط: 

انتبهوا لهذا العراب من شرطية, فعل الشرط بصبر ومششا عطششف عليششه,
 وهنششا إشششكال وهششو(( إن ذلك لمن عزم المور )),جواب الشرط: 

أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسششمية وجششب اقششتران الجششواب بالفششاء
(( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئممك ممما عليهمممكالية التي قبلها: 

) وهنا حذفت الفاء, الشكال هنا كيششف حششذفت الفشاء فششيمن سبيل )
جواب الشرط وهو جملة اسششمية ؟ الجششواب: أن الفششاء قششد تحششذ,ف وإن
كانت الجملة أي جملة جواب الشرط اسمية, وأنشدوا علششى هششذا قششول
 :الشاعر
 " من يفعل الحسنات الله يشكرها "
من يفعل الحسنات هذه شرطية, فعل الشرط يفعششل, جششواب الشششرط
الله يشكرها, وليس فيهششا فششاء, فقششالوا: إنششه يجششوز أحيانششا حششذ,ف الفششاء,
 .واستدلوا بالية, واستدلوا بالبيت
ذ,ف الفشاء يشدل علشى أن مشن ليسشت قال بعضهم في إعشراب اليشة: ح
شرطية وإنما هي اسم موبصول, وعليه يكششون المعنششى: ول الششذي بصششبر
وغفر إن ذلك مششن عششز م المششور, والحقيقششة أن العششراب الول والثششاني
جائز, لكن كوننا نجعل من اسم شرط كالية التي قبلها أولى من حيششث
تلمؤ م السياق بعضه مع بعششض, ويكششون الشششكال فششي حششذ,ف الفششاء فششي
 .الجواب, وجوابها أنها قد تحذ,ف أحيانا

 أي بصبر على ظلم الظالم إياه, وإن(( ولمن صبر ))قوله عز وجل: 
شئت فقل: إنها عامة تشمل كل من بصبر على أذية من مرض أو سششفر

(( وغفر ))أو ما أشبه ذلك, ولكن العمو م قد يمنع القششول بششه قششوله: 
فإن ظاهر هذا السياق أن المراد بصبر عن مؤارخذة الظالم, (( وغفششر ))
أي ستر ما حصل عليه مششن ظلششم (( إن ذلششك لمششن عششز م المششور )) أي
معزوماتها, يعنششي لششدليل علششى أن الرجششل مششن ذوي العششز م لنششه تحمششل
وستر, تحمل فصششبر وعفششا فغفششر (( إن ذلششك لمششن عششز م المششور )) ثششم
  ... :قال



(( ولمنومن فوائد الية الكريمة: الحث على الصبر والمغفرة لقوله: 
 ولكششن يجششب أن تلحظششواصبر وغفر إن ذلك من عزم المور ))

 .الية السابقة: أن يكون في ذلك إبصلح
ومن فوائد الية الكريمششة: أن المششور تختلششف فششي العزمششات ومششا دونهشا

ول شششك أنهششا تختلششف, أن (( إن ذلك من عممزم المممور )) لقششوله:
بعضها يكون المقد م عليه ذا عزيمة بصادقة ومروءة تامششة وبعضششها دون
 .هذا

 فهل ل يجوز له أن يدعو عليه بأكثر من مظلمته ؟...: السائل
: هذا هو الواجب, لكن قد يظن الظان أن هذه المظلمة ل يسوغالشيخ

أن يتجاوز فيها, وهي مظلمة عظيمة كدعاء سعد رضي الله عنششه علششى
من ظلمه وقال: إنه يظلم الرعية ول يقسم بالسوية ويؤرخر الصلة عن

" اللهم أعممم ي بصمره وأطملوقتها, فششدعا عليششه بششدعوة عظيمششة: 
 فهذه قششد يقششول القائششل: إن هششذه أكششبر مششنعمره وعرضه للفتن "

ظلمه ولكنها في الحقيقة ليست أكبر, لن ظلمه له يتضمن القدح فششي
. ولي المر حيث ولى على الناس مثل هذا, نعم

 ظلم الظالم يختلف بارختل,ف الناس مثششل أن يأرخششذ إنسششان...:  الطالب
مال من غنشي فل يتشأثر بهشا, والقشوي إذا ضششرب الضششعيف فل تشؤثر فششي
القوي ضربته, فهل نأتي بشخص قوي البنية مثله يضربه ؟

. : ل, ما هو شرط, إذا ضرب مثل ما ضرب يكفيالشيخ
: ما يتأثر الطالب .

 : أول بارك الله فيك تعلم أن الضششربة أكششثر العلمششاء يقولششون مششاالشيخ
فيهششا قصششاص, إل أن يمششوت ونعلششم أن مثششل هششذه الضششربة تقتششل غالبششا
فيقتص منه, لكن لنقل غير هششذه المسششألة, المثششال الول الششذي ذكششرت
فقير أرخذ منه غني عشرة ريششالت بصششار فقيششرا معششدما, هششذا الششذي أرخششذ
عشر ريالت عنده مليين, إذا أرخذ منه عشششر ريششالت مششا ضششره شششيء,
  .فنقول العدل أن يعطى هذا مثل ما أرخذ منه فقط

 : يقول إن رجل شريرا اعتدى على آرخر فعفا عنه الرخر فهششل لششهالشيخ
 أجر ؟
ننظر إذا كان هذا ل يعلم أن الرجل شرير وعفا يريد البصلح فلششه أجششر,
الي سشواء سشعى فشي ول أعفشوا عنشه ول أب أما إذا كان يعلشم ولكشن يق
.الرض فسادا أ م ل, فإنه يأثم

 : أحيانا يموت الظالم فهل يجوز الدعاء عليه ؟الطالب



 : يعني بعد موته, ل بأس, له أن يدعو عليه ولو بعد موته, مع أنالشيخ
المظلو م لو فرض أنه لم يدعوا فإن حقه سو,ف يأتيه يو م القيامة, وهششو
إذا استوفى بالدعاء عليه ما أرخذ من حسناته يششو م القيامششة, نسششأل اللششه
 .تعالى أن يجمعنا وإياكم برحمته, وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
 


